CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATA DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO
ORDINÁRIA
DA
PRIMEIRA
SESSÃO
LEGISLATIVA, DA SEXTA LEGISLATURA,
REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 19 DE
DEZEMBRO DE 2017. PRESIDÊNCIA DO
VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO.
Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete às dezoito horas,
realizou-se na sede da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, do Estado do Espírito
Santo, a Quadragésima Terceira Sessão Ordinária, da Primeira Sessão Legislativa, da Sexta
Legislatura sob a Presidência do Vereador Miguel Djalma Salvalaio. A Presidência acolheu
todos os colegas Vereadores e Vereadora, os funcionários da Casa, também os funcionários
do Poder Executivo, Secretários Municipais, Senhoras e Senhores e todos os que vieram
participar desse momento, sejam todos bem-vindos! Na sequência a Presidência convidou o
Vereador Gilmar Meireles para efetuar a leitura de um trecho Bíblico invocando a proteção
de Deus, a Presidência convidou para fazer parte da mesa a Assessora do Deputado
Estadual Josias da Vitoria a senhora Rose, a Presidência solicitou ao Nobre Secretário que
procedesse a chamada dos Senhores Vereadores, verificando-se a presença de todos, e
havendo quórum declarou abertos os Trabalhos Legislativos. Na sequência a Presidência
colocou em discussão a ata da Sessão Ordinária realizada em doze de dezembro de dois mil
e dezessete, sendo aprovada por todos os presentes. Em seguida a Presidência solicitou ao
Secretário para efetuar a leitura do expediente. Expediente: Pauta da Sessão Ordinária do
dia 19 de dezembro de 2017: Projeto de Lei nº 045/2017, de autoria do Poder Executivo,
Dispõe sobre a política municipal de saneamento básico, institui o plano municipal de
saneamento básico, instrumento da política municipal de saneamento básico, contemplando
o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, e dá outras providências; Projeto
de Lei nº 046/2017, de autoria do Poder Executivo, Autoriza a contratação de estagiários de
nível superior, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 047/2017, de autoria da Mesa
Diretora, concede abono natalino aos servidores públicos da Câmara Municipal de São
Roque do Canaã-ES; Indicação n° 098/2017, de autoria da Vereadora Olga Dalla Barba
Simonelli, indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã,
por intermédio da secretaria municipal de Saúde, a possível criação de cargo, a contratação
de fonoaudiólogo e a criação de programa para realizar atendimento médicos em todos os
munícipes, conforme demanda; SME/SRC OF. Nº 398/2017, da secretaria municipal de
Educação, solicitando o espaço físico da Câmara Municipal (Plenário) no dia 22 de janeiro
de 2018, das 8 às 11 horas, para a realização da chamada de professores do processo
seletivo; TRIBUNA LIVRE: Inscrito: Marcos Antônio Wolkartt, Assunto: Prestação de contas
da secretaria municipal de Educação. A Presidência submete a discussão o Requerimento
n° 033/2017, a Presidência submete a votação o Requerimento n° 033/2017, e os
vereadores que aprovarem permaneçam sentados. Requerimento n° 033/2017 aprovado
senhores vereadores, A Presidência submete a discussão o Oficio n° 398/2017 da SME, a
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Presidência submete a votação o Oficio n° 398/2017 da SME, e os vereadores que
aprovarem permaneçam sentados. Oficio n° 398/2017 da SME aprovado senhores
vereadores. Havendo orador inscrito para fazer uso da tribuna livre, a presidência passa a
palavra ao inscrito, o Senhor Marcos Antonio Wolkartt, secretário municipal de educação.
Assunto: Prestação de contas da Secretaria Municipal de Educação. Marcos Antonio
Wolkartt: Boa noite a todos, boa noite ao presidente dessa casa de leis, aos demais
vereadores e aos integrantes que se fazem presente. A secretaria de educação, nós bem
sabemos que é uma secretaria que precisa estar todos os dias devidamente mobilizados
para fazer com que aproximadamente 2300 alunos cheguem à sala de aula, é uma tarefa
que requer uma articulação, requer o envolvimento de uma parcela muito grande da
população, e nós bem sabemos, que a educação ela, assim como a mídia, assim como a
sociedade como um todo, vem nos últimos anos enxergando a educação como algo que
precisa ser visto como prioridade absoluta, e dentro desse pensamento e amparado pela
obrigatoriedade da lei orgânica no artigo 61, que nos coloca a obrigatoriedade de vir a esta
casa de leis, e dizer aos nobres vereadores, a sociedade, tudo aquilo que se faz, tudo aquilo
que se promove em favor da educação, e nós precisamos entender sempre que quando se
trata de educação é algo que precisa estar acima de questões partidárias, o aluno que chega
todos os dias às salas de aula, ele precisa estar diante de uma escola sem partido, uma
escola que está ali para garantir a qualidade do que está sendo devidamente ensinado,
independente de condição política, condição social, econômica, independente de etnia,
Independente de qualquer outra condição, precisamos entender que os recursos que o
município recebe vindos do fundeb, salário-educação, PNAE, PNATE e todos os outros
recursos vinculados, não são suficientes para garantir o funcionamento desse sistema
educacional que está aí funcionando todos os dias, então é necessário o município
empenhar recursos próprios para fazer com que a educação aconteça de fato, então desde
as gestões anteriores, assim como esta não tem medido esforços para que os recursos
próprios sejam de fato colocados em favor da educação o maior orçamento é da educação,
e aí se vê a grande importância que se tem então dentro desse contexto da educação, esse
ano eu recebi a secretaria no dia 2 de Janeiro, foi passado a mim através da ex-secretária
Carla, que não me faz nenhum constrangimento dizer em público, que ela foi uma excelente
secretária, ela fez questão de me entregar a secretária com a documentação devidamente
em ordem, tudo na mais perfeita organização, e o que se pode perceber, o tamanho amor
que ela teve pela Educação Municipal, então dizer isso é também mostrar que para ela a
educação esteve acima de questões partidárias, e isso é muito importante, entregou as
finanças em ordem, entregou a documentação em perfeito estado, e é meu dever entregar a
secretária seja lá quando for, da mesma forma como eu recebi, então eu sou servidor
público do magistério há 20 anos, então cuidar da Educação é mais do que o meu dever,
porque saindo da secretaria voltarei para sala de aula e eu estarei novamente na sala de
aula onde os recursos da educação precisam chegar, e chegaram de forma muito bem
articulada. Nós temos sete escolas municipais no total 177 servidores e 908 alunos, desse
total de servidores 72 são efetivos, 86 são designados temporários e 19 são comissionados,
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dentro desse grupo de servidores efetivos, que a secretaria que detém o maior número, 43
são professores, 02 pedagogos, 09 agentes de limpeza de alimentação, 11 motoristas, 2
auxiliares de secretaria e uma secretária escolar, este quantitativo de servidores jamais seria
suficiente para fazer com que essa engrenagem funcionasse, para isso entra o pessoal do
processo seletivo, então nós temos 53 professores contratados, 5 pedagogos, 20 agentes de
limpeza e alimentação, 3 motoristas, 1 auxiliar administrativo e 18 servidores comissionados,
para fazer com que esse grupo todo de pessoas mova essa engrenagem tão importante,
envolve investimento, nós sabemos que existe uma lei que determina o piso do magistério e
o município de São Roque do Canaã é um dos poucos no estado do Espírito Santo que vem
cumprindo com esta determinação federal, inclusive São Roque do Canaã está pagando
acima do piso nacional, é uma garantia de que se está devidamente buscando uma maior
valorização, então ao todo foi investido R$ 1.265.427,56 com os servidores contratados, R$
1.678.960,00 com os efetivos e comissionados, R$ 262.947,73 com o vale alimentação, com
os estagiários que hoje mesmo esteve aqui o projeto de lei para aumentar o número de
vagas por que é uma das metas do plano municipal de educação, é a valorização desse
futuro profissional que hoje se põe como estagiário, então R$ 35.585,08 com estagiários,
todas as nossas escolas estão devidamente reconhecidas pelo Conselho Estadual de
Educação, a secretaria não possui uma sede própria, então investe-se em aluguel até a
presente data R$ 13.065,12, como objetivo também de fazer com que as nossas escolas
funcionem o município investiu R$ 72.702,12, com internet, água, telefone, cópias
xerográficas e energia, então imagina-se que para atender 908 alunos é necessário se
investir muito, todos os bens patrimoniais da secretaria foram inventariados no início do ano,
as equipes das escolas repassou para a equipe inventariante, que foi nomeada através de
decreto da gestão anterior, então todos os bens foram inventariados, a secretaria de
educação ela fez aquisição de uniforme escolar para todos os alunos um investimento R$
63.937,45 e investiu também nos parquinhos, porque a areia também apresenta
contaminação, então põe em risco as crianças da educação infantil, toda areia foi trocada,
foi colocado tela de sombreamento nas escolas, para isto ocorreu um investimentos de R$
4.290,00 com a troca da Areia e R$ 1.976,00 com telas de sombreamento R$ 77.753,17 com
materiais de expediente, e com a manutenção dos extintores das escolas R$ 900,00. Então
quando a gente fala do funcionamento de uma escola, deve se pensar em todos os
aspectos, e o mais importante da rede Municipal de Educação, está no setor pedagógico
porquê esta é a grande missão da escola, é propiciar condições para que o aluno de fato
aprenda, e para isso foi investido em Professor, nas capacitações R$ 15.551,00 os nossos
professores participaram do seminário de educação aqui no município, participaram de
capacitações em parceria governo do Estado, que foi ação Alfa, participaram de seminários
em municípios vizinhos, seminário da inova em Colatina, curso da APAE e também
oferecido em Colatina, em Vitória participou do Fórum da undime, seminário da undime e
agora os professores estão realizando a capacitação através do PNAE, que é em parceria
com governo federal, dentro do setor de inspeção, todos os documentos da nossa secretaria
estão devidamente em ordem, a nossa secretaria ela conta com profissionais efetivos de
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carreira e que apresentam desempenho muito significativo, a Secretaria Municipal de
Educação de São Roque do Canaã ela é um referencial diante das outras secretarias, são
muitas secretarias e outros municípios que buscam informações na Secretaria de Educação
de São Roque do Canaã, em busca de informações qualificadas, isso é muito positivo, isso é
muito bom, porque muitas vezes o município grande como Vitória, como Serra, Cariacica
que ligam para a nossa secretaria buscando informações, e aí se verifica quão valiosos nós
temos profissionais efetivos que vem há muitos anos se dedicando em favor do município, e
o mais interessante é, são servidores que trabalham acima de questões políticas, porque
independente de qual grupo político esteja no poder, continuam se dedicando para querer
ver a secretaria, para querer ver a educação de fato acontecer, nós temos no transporte
escolar nove veículos próprios, e eles não são suficientes para garantir que esse tanto de
aluno chegue na escola, para isso a prefeitura precisa terceirizar, então nós temos hoje
empresa Bosi Turismo, Furlani e a cooperativa Transerrana que são empresas que atuam
também no transporte, o Governo do Estado de Espírito Santo ele repassa recursos para
prefeitura, para que a secretaria administre o transporte escolar da rede estadual também,
porque existem linhas que são compartilhadas, então existe a lei 9.999 / 2013, que é a lei do
PET, que transfere recursos para que o município possa administrar o transporte escolar, foi
o vestido até a presente data em transporte escolar R$ 1.642.927,31 então é uma
quantidade grande de recursos que é empenhada para poder fazer com que os nossos
alunos cheguem até a escola, os veículos do transporte escolar estão todos regularizados ,
foram feitas todas as vistorias e inspeções para isso investiu R$ 12.372,57, os motoristas
que atuam no transporte escolar eles não podem conduzir nossos alunos sem estar de fato
capacitados para isso, então município enviou os motoristas para que participassem de uma
capacitação em Colatina e para isto investiu R$ 1.500,00 em cursos para que todos
ficassem devidamente capacitados, e o município também investiu na manutenção dos
veículos, porque eles circulam durante o dia e também à noite para levar os alunos do
ensino superior, R$ 141.171,96 na manutenção em oficina, em combustível como a
operacionalização é constante R$ 142.724,26, precisamos entender que só os recursos que
vem das transferências constitucionais não seriam suficientes, no setor de alimentação
investiu-se R$ 223.571,07 na alimentação escolar, em média são 895 refeições todo dia que
são servidas aos nossos alunos, e o nosso cardápio há muitos anos não tem mais sopa, não
tem mar famoso Mingau, a alimentação que é servida aos nossos alunos é feito por
cardápio, contando com nutricionista que é até a filha da vereadora Olga que trabalha lá
comigo na Secretaria de Educação, e para isso precisa-se investir, também material de
limpeza foi investido R$ 21.292,34 e em equipamentos de proteção individual R$ 1.836,00,
nós precisamos entender que até a presente da na educação investiu-se R$ 5.644.905,66,
então é um montante de recursos que quando comparado a 908 alunos a gente verifica o
quanto o município está investindo, e com o plano Municipal de Educação que foi aprovado
em 2015 os investimentos tem que se tornar cada vez maior, até 2025 o município precisará
investir 30% da arrecadação em educação, e para isso a Municipalidade vai ter que
encontrar meios para garantir que isso aconteça, o meu muito obrigado, as pessoas que por
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ventura quiserem obter mais informações, os vereadores, a secretaria de educação estará
sempre de portas abertas sintam-se à vontade, aquilo que estiver de acordo com a lei e
aquilo que estiver ao alcance da secretaria, sempre estarei empenhando esforços para que
de fato aconteça, os vereadores que já estiveram lá, eu sempre digo quando chegam lá,
aquilo que está de acordo com a lei e que é possível de ser feito, lembre-se que eu jamais
vou observar partido politico, estarei sempre em favor da qualidade do ensino, estarei
sempre em favor que a educação pública de São Roque do Canaã alcance a qualidade que
ela merece. E esse ano os nossos alunos participaram do concurso agrinho através do
Senac, e quatro alunos do nosso município foram premiados, isso é muito bom é o nome do
município que está indo adiante, e o nosso aluno mostrando todo o potencial que ele possui,
e cabe a nós sempre valorizar a nossa população. O meu muito obrigado. A Presidência
agradeceu à prestação de contas do secretário, principalmente no que foi dito que não
houve despesa e sim investimento, porque educação é investimento para o município. A
Presidência franqueia a palavra aos senhores vereadores. Vereador Gilmar Meireles:
Senhor Presidente, Mesa Diretora, Senhores vereadores, Vereadora, Secretários que se
fazem presentes, quero cumprimentar também a assessora do nosso parceiro Deputado Da
Vitoria, Rose. Quero parabenizar o secretário, também irei fazer uma prestação de contas do
meu primeiro ano de mandato, como senhor disse, a obrigatoriedade de prestar contas, sou
um ente público, sou uma pessoa publica ao qual o cidadão nos paga o salario, e nada mais
justo que estar aqui e prestar contas, dos nossos atos. É muito importante sabermos que a
educação esta sendo conduzida desta forma, porque a educação não muda o mundo, ela
muda o cidadão, que por sua vez muda o mundo, então temos que investir em educação,
para termos um cidadão consciente, para mudar esta realidade que vivemos hoje, parabéns
ao secretário. quero falar resumidamente para não tomar muito o tempo de todos, quero
agradecer os parceiros e amigos que se fazem presentes aqui hoje, foi aproximadamente
um ano de trabalho, um ano gratificante, fiz sete projetos de lei, onde alguns ainda estão
tramitando, outros já foram aprovados, o primeiro projeto de lei que institui o garantia de
passe livre no transporte coletivo urbano para idoso acima dos 60 anos no município de São
Roque do Canaã - ES. aprovado pela plenária faltando somente sancionar; projeto de lei que
institui que as agencia bancárias/casas lotéricas instaladas no município de São Roque do
Canaã, deverão disponibilizar numero suficiente de funcionários para atender ao público em
tempo razoável, de forma apropriada e adequada. aprovado e publicado; - projeto de lei que
dispõe sobre o programa de apoio a geração de emprego para jovens de 16 a 21 anos
residentes no município de São Roque do Canaã – es e dá outras providências nas
comissões para apreciação, este que pelo que vemos, deve vir do executivo. então irei
indicar ao executivo que faça o mesmo projetos. Fiz 25 indicações ao executivo, algumas já
foram atendidas. onde a primeira que fiz foi quanto ao muro de contenção no bairro Nossa
Senhora das Graças, onde vimos o que aconteceu em 2013, e agora fizemos um
requerimento para se faça um estudo na localidade, para definir as áreas de risco, uma outra
indicação foi o calçamento do Sitio Recreio, cuja o executivo já esta realizando a obra,
indiquei a construção de um centro de convivência para a terceira idade no município, nós
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temos a terceira idade muito bem organizada, mas falta um local para que a mesma
promova suas atividades, indiquei também a construção de um centro multiuso na
comunidade de são dalmácio, onde a maioria das atividades que a prefeitura executa lá, é
no espaço da igreja católica, como os atendimentos do PSF, e este centro irá atender
melhor a comunidade, uma outra indicação para a construção de uma academia popular em
São Jacinto, enfim foram várias indicações, que trarão benefícios à população do Município,
estes são os anseios da população que nós levamos ao executivo. Fiz 10 requerimentos,
tanto ao município quanto ao governo estadual, onde um deles todos nós vereadores
solicitamos a construção de uma agencia da Caixa Econômica Federal em São Roque, onde
eu e alguns vereadores fomos atendidos pelo superintendente da Caixa disse que há a
possibilidade de termos a agencia, e nada mais justo que nós vereadores irmos buscar isto.
Requerimos também ao DER para que instalasse redutores de velocidade no município, ao
qual, alguns já foram instalados, e outros já estão em estudo. Fiz muitas viagens à Vitória,
que não foram em vão, onde nós estivemos junto aos representantes estaduais, para cobrar
estas reivindicações, fizemos reuniões com parlamentares, que a partir de janeiro de 2018,
teremos bons resultados. Fiz alguns ofícios, juntamente com os demais vereadores, onde
solicitamos o empenho dos senadores para incluir o nosso município na área da SUDENE,
juntamente com o apoio do Deputado Estadual Da Vitoria, e estamos aguardando o
resultado, por fim, foi muito trabalho no decorrer deste ano, gostaria de citar o Ex-presidente
dos EUA, onde em uma citação ele diz: "A Mudança não virá, se esperarmos dos outros, ou
por outros momentos, nós somos a mudança, ela começa a partir de nós." eu digo isso
porque acredito que podemos fazer diferente na política. Disseram-me no inicio do meu
mandato, que eu não ficaria nem 30 dias trabalhando aqui. Mas aqui estou todos os dias, os
dias que não estou, estou em viagem à serviço da população de São Roque, e posse dizer
que não tenho nenhuma falta nas sessões, os colegas podem confirmar, neste ano eu fiz
aproximadamente 1700 atendimentos no dia a dia. Se eu não estivesse aqui trabalhando,
que estas pessoas iriam procurar. E hoje estou muito orgulhoso de dizer que faço jus ao que
disse que iria fazer à população. Meu muito obrigado a todos que vieram ouvir minha
prestação. Boa noite a todos. A Presidência parabenizou o vereador pela prestação de
contas. A Presidência mantém franqueada a palavra aos senhores vereadores. A
Presidência submete a deliberação do plenário acerca da continuidade dos trabalhos
legislativos sem intervalo regimental, e os vereadores que aprovarem permaneçam
sentados. Sendo a proposta de continuidade dos trabalhos sem o intervalo regimental aceita,
a presidência passa a deliberar a Ordem do Dia, e convida o Secretário a proceder à nova
chamada dos senhores vereadores. confirmando a presença de todos os vereadores. A
Presidência solicita e incontinenti submete a deliberação do plenário acerca da dispensa dos
pareceres em relação aos Projetos de Lei n° 045/2017, 046/2017 e 047/2017, e os
vereadores que aprovarem permaneçam sentados, dispensa de pareceres aprovada
senhores vereadores. A Presidência submete a discussão o Projeto de Lei n° 045/2017. A
Presidência submete a votação o Projeto de Lei n° 045/2017 e os vereadores que
aprovarem permaneçam sentados. Projeto de Lei n° 045/2017 aprovado senhores
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vereadores. A Presidência submete a discussão o Projeto de Lei n° 046/2017. A Presidência
submete a votação o Projeto de Lei n° 046/2017 e os vereadores que aprovarem
permaneçam sentados. Projeto de Lei n° 046/2017 aprovado senhores vereadores. A
Presidência submete a discussão o Projeto de Lei n° 047/2017. A Presidência submete a
votação o Projeto de Lei n° 047/2017 e os vereadores que aprovarem permaneçam
sentados. Projeto de Lei n° 047/2017 aprovado senhores vereadores. A Presidência
franqueou a palavra à assessora do Deputado Estadual Josias da Vitoria a Senhora Rose
Alves. Senhora Rose Alves: Boa Noite a todos, gostaria de cumprimentar o Presidente
desta casa e todos os vereadores presentes e à população presente. Gilmar primeiramente
eu gostaria de agradecer seu convite, que o senhor fez ao Deputado que não pode estar
aqui, mas nos pediu que nós viéssemos representá-lo, e também colocar o nosso mandato à
disposição de todos os vereadores do município, nós estamos lá pela população,
independente da politica, nós estamos lá para somar. E desejar a todos, em nome do
Deputado Da Vitória, um feliz natal com muita saúde e muita paz. Parabenizo esta casa
pelas prestações de contas do Secretário de Educação, não é fácil esta missão, mas o
secretário esta de parabéns, e fica um forte abraço a todos. Boa Noite. A presidência
agradeceu à presença da Assessora, por sua fala, quando fui prefeito o Alves me ajudou
muito lá na assembleia. E como o Vereador Gilmar disse, acerca do oficio à Caixa
Econômica, eu recebi a resposta hoje do Senhor Elder Luiz Valmir de Paula, onde eles
dizem que não há possibilidade na instalação da Agência da Caixa Econômica Federal no
Município de São Roque do Canaã, devido aos critérios de expansão da rede de agencias,
não há necessidade na implantação de novas agências, porém ela está presente através da
Casa Lotérica. E como o senhor disse, este é um clamor da sociedade, que passa por
dificuldades na hora de fazer transações bancárias na casa lotérica, especialmente nos
primeiros dias do mês, quando a população vai receber seus benefícios, eu mesmo neste
mês tive que voltar à casa lotérica três vezes porque não havia dinheiro para que eu
pudesse sacar, mas a tentativa foi valida, e devemos agradecer pela resposta que foi
enviada. porque pelo menos fomos ouvidos. Neste momento o Vereador Solicitou uma parte,
sendo concedida pelo Presidente; Vereador Gilmar Meireles: Ele disse que temos uma
lotérica, então vamos lutar para que esta lotérica tenha condições de atender a sociedade da
forma que ela merece, em outras cidades as Lotéricas fazem uma infinidade de transações a
mais que aqui, por isso vamos buscar a ampliação desta lotérica para que possa oferecer o
devido serviço à sociedade. Continuando com a palavra a Presidência disse que iremos lutar
pela melhoria da Casa Lotérica, neste ano que vem, vamos tentar buscar estas melhorias,
algumas já aconteceram há poucos dias, mas ainda pode melhorar. Também quero convidar
a todos para participarem da próxima sessão que será a ultima do ano, onde faremos uma
pequena prestação de contas do nosso trabalho ao longo deste ano que se encerra, fica o
meu convite dia 26 às 18:00 horas aqui na Câmara. E também, como alguns sabem que a
câmara recebe os recursos do município para arcar com os trabalhos do legislativo, e ao fim
do ano o que não foi gasto é devolvido ao município, e nesta sessão estaremos devolvendo
o saldo remanescente para o executivo. A Presidência desejou a todos um feliz e santo
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Natal a todos e nada mais havendo a tratar a presidência agradece a presença de todos
encerrando a presente Sessão Ordinária. Para constar, eu, Gabriel Força Silvestre,
______________________, Secretário, extraí, lavrei e assino a presente ata junto com o
Senhor Presidente. Presentes à sessão ordinária os seguintes vereadores: Claudecir Strelow
Fabiano Margon, Gabriel Força Silvestre, Geraldo Singer, Gilmar Meireles, Leonardo Casotti
Peroni, Miguel Djalma Salvalaio, Olga Maria Dala Barba Simonelli e Renato Ângelo Gastaldi.

Miguel Djalma Salvalaio
Presidente.
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